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ANUNCI DE LES BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU 

SUBVENCIONAT PER  A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA DE SUPORT A 

LES REGIDORIES DE JOVENTUT I FESTES I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 

TREBALL PER LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES PER A JOVES 

INSCRITS/ES EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA, PER 

L’ANY 2018. 

Aquest procés selectiu es regirà tenint en compte les particularitats dels presents 

requisits, i per l’ORDRE TSF/115/2018, del 12 de juliol, per la qual s’aproven les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la 

contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa Garantia 

Juvenil de Catalunya, publicada al DOGC en data 17 de juliol de 2018, i per la 

RESOLUCIÓ TSF/1779/2018, de 26 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a 

l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació 

en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

Aquest programa té per finalitat incentivar la contractació de persones joves amb la 

pretensió que durant un període de sis mesos, a jornada complerta persones amb 

títol o certificat de professionalitat que els capacita per a la pràctica professional 

siguin contractades i prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de 

pràctiques que ha de servir per adquirir aptituds i desenvolupament professional, a 

més a més, aquest període ha d'estar sota la supervisió d'un tutor o tutora que ha 

de deixar constància – via informe- de la progressió i/o desenvolupament de la 

persona en el lloc de treball. 

Primera: Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquesta convocatòria és  la contractació d’una persona de suport a les 

regidories de Joventut i Festes i la creació d’una borsa de treball de persones joves 

beneficiaries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

Segona: Característiques dels llocs de treball 

Tasques a desenvolupar a l’àrea de joventut: 

- Desenvolupament de les accions detallades en el Pla Local de Joventut 2017-

2021. 

- Anàlisis de la realitat Juvenil de Santa Eulàlia de Ronçana. 

- Dinamització d’accions escollides a través de projectes de pressupostos 

participatius de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Tasques a desenvolupar a l’àrea de festes. 

- Suport a la regidoria en la organització de les festes populars del municipi 

(Carnestoltes- Calçotada-Cavalcada de Reis i altres). 

- Suport a la regidoria en l’organització i dinamització de la Festa Major. 

- Suport en la gestió de les subvencions i justificacions de Festes de la Diputació 

de Barcelona i Generalitat de Catalunya. 

Jornada i tipus de contracte: 

- Jornada completa, 35 hores setmanals 

- Contracte laboral temporal en pràctiques 

- Sou brut/mes: Segons resolució TSF/1779/2018, de 26 de juliol, per la qual 

s’obre la convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió de subvencions 

destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del 

Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
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Quarta: Condicions i requisits dels aspirants 

Per participar en el procés selectiu els aspirants hauran de complir les següents 

condicions i requisits: 

- Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o 

la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la 

Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de 

treballadors. 

- Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat màxima de 30 anys. 

- No haver estat separat del servei de l’Estat, de l’Administració Local, de la 

Comunitat Autònoma o de qualsevol altre Administració Pública d’àmbit de la 

Unió Europea, per cap expedient disciplinari i no tenir antecedents penals per 

delictes que inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques. 

- No tenir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal exercici de  les 

funcions a exercir, ni trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat 

legalment establertes. 

- Estar en possessió del Certificat de coneixements de la llengua catalana del 

nivell C1. 

- Estar inscrit com  a persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil. 

- Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO), al Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya. 

- Acreditar la possessió del títol universitari d’Educació Social, Sociologia o 

Antropologia, o de formació professional de grau mig o superior en Integració 

Social, Animació Socio-cultural o títols oficialment reconeguts com 

equivalents, que els habilitin per a l’exercici professional. 

- Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents 

Sexuals, en virtut de de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la 

Infància i l’Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans 

a la consulta del mateix mitjançant formulari de declaració responsable jurada 

o promesa de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes 

contra la llibertat i la indemnitat sexual, ni per delictes de tràfic d’éssers 

humans. 

- Els/les aspirants/es estrangers han d’estar en possessió dels títols reconeguts 

a l’Estat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la 

matèria. 

Tots els requisits i condicions previstos a l’empara d’aquest requisits reguladors s’han 

d’acreditar dins del termini de presentació d’instàncies i mantenir fins la contractació. 

Cinquena: Presentació de sol·licituds 

Els/les aspirants que desitgin prendre part i complexin els requisits han de presentar 

instància al registre de l’ajuntament, en horari d’atenció al públic, el termini màxim 

per presentar la sol·licitud és fins el dia 16 d’octubre, acompanyada de: 

- Fotocòpia del DNI. 

- Currículum vitae de l’aspirant 

- Títol acadèmic. 

- Resolució d’inscripció al registre de Garantia Juvenil del Ministerio de Empleo. 

- Vida laboral actualitzada. 

- Fotocòpia de la documentació acreditativa de mèrits al·legats en el currículum 

i valorables com a mèrits. 

- Certificat nivell C de català. 
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- Inscripció actualitzada com a persones demandants d’ocupació al Servei 

d’Ocupació de Catalunya i constar com a no ocupades (DONO). 

- Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals o autorització 

i consentiment al servei de recursos humans a la consulta del mateix, si escau.  

- Els mèrits s’hauran d’acreditar segons s’estipula a la base vuitena, d’aquests 

requisits. El fet de no aportar la documentació considerada imprescindible dins 

del termini establert per participar en el procés de selecció, o si aquesta 

documentació no s’ajusta a allò que es sol·licita, comportarà l’exclusió directa 

del procés de selecció. L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar més 

informació, si ho considera necessari. 

Sisena: Publicitat i derivació dels aspirants 

La present convocatòria i següents publicacions, es publicaran al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, i a la Web Municipal. 

L’oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya disposa de potestat per identificar 

persones del municipi que s’ajustin a l’oferta de treball, i proposar les mateixes com 

aspirants al procés selectiu. 

Setena: Admissió dels/de les aspirants 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el president de la Corporació dictarà 

resolució en que declararà aprovada la llista d’admesos i exclosos, que serà publicada 

al tauler d’edictes de la Corporació, al tauler d’anuncis i a la web municipal, concedint 

un termini de cinc dies naturals per a que s’hi puguin fer esmenes. Aquesta resolució 

assenyalarà el llistat complet d’admesos/es i exclosos/es, el dia, l'hora i el lloc de la 

prova de coneixements de llengua catalana en cas que sigui necessària, i la 

composició nominal dels òrgans de selecció. Així mateix, s’assenyalaran les causes 

d’exclusió dels/de les aspirants. 

En cas que no hi hagi reclamacions, ni al·legacions sobre la llista provisional 

d’admesos i exclosos, aquesta s’entendrà elevada a definitiva. 

Vuitena: Desenvolupament del procés selectiu 

El procediment de selecció es realitzarà mitjançant concurs de mèrits i es 

desenvoluparà en la següent fase: 

Fase 1: Prova de coneixements de català. 

Els aspirants que no acreditin el certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1) 

de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent 

o superior, hauran de superar aquesta prova que serà avaluada com apte o no apte. 

Per realitzar aquestes proves, l’òrgan de selecció comptarà amb l’assessorament de 

persones tècniques especialitzades en la matèria. 

Aquesta prova consisteix en la realització d’una prova de nivell de suficiència, la qual 

té per objecte l’avaluació del domini de l’expressió escrita i oral, mitjançant la 

resolució dels següents exercicis: 

- Primer exercici: S’avaluarà l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un 

text, així com la resolució de diferents subexercicis de gramàtica i vocabulari, 

coneixements de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. 

- Segon exercici: S’avaluarà l’expressió oral per mitja de la lectura en veu alta 

d’un text i d’una exposició sobre el mateix o sobre temàtica general 

d’actualitat. 

Fase 2: Valoració de mèrits. 
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1. Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment 

pels/per les candidats/es, fins a un màxim de 14 punts, i de conformitat amb l’escala 

següent: 

a. Perfil professional: 

1. Experiència professional, en funcions anàlogues al lloc a proveir, a raó 

de 0.25punts per mes treballat, fins un màxim de 4 punts. 

2. Per pràctiques realitzades, en funcions anàlogues a les del lloc a 

proveir, a raó de 0.25 punts cada mes en pràctiques, fins a un màxim 

de 3 punts. 

3. Per formació que tingui relació amb el lloc a proveir, en funció de la 

durada i del contingut, a criteri de la Comissió de Selecció, fins a un 

màxim de 3 punts. 

b. Criteris socials: 

1. Per temps que fa que està a l’atur, a raó de 0.2 punts per mes, fins a 

un màxim de 2 punts 

2. Per no estar percebent cap tipus de prestació, 1 punt. 

3. Per estar empadronat/da a Santa Eulàlia de Ronçana, 1 punt. 

Per la valoració dels mèrits indicats, les sol·licituds hauran d’acompanyar-se de la 

documentació següent: 

a. Perfil professional: 

1. Experiència professional: 

Els mèrits relatius a l’experiència professional s’hauran d’acreditar mitjançant 

certificació de l’empresa/administració pública, on indiqui els serveis prestats, la 

categoria professional i funcions, el període de temps, el règim de dedicació i 

l’experiència adquirida. També podrà acreditar-se a través de fotocopia del/dels 

contracte/es de treball i/o nomenaments, conjuntament amb l’informe de vida laboral 

emès dins del mes anterior. 

2. Formació complementaria: 

L’acreditació de la formació es realitzarà a través del certificat original de la mateixa 

fotocòpia compulsada, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del 

curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no s’especifiqui la 

durada en hores o crèdits, la seva valoració restarà a criteri de la comissió tècnica de 

valoració. En cas que es valori, s’aplicarà la valoració mínima establerta. 

b. Criteris socials: 

1. Per temps que fa que està a l’atur: s’acreditarà mitjançant la presentació del 

“certificat integral resum de situació del SOC”. 

2. Per no estar percebent cap tipus de prestació: Certificat emès pel SEPE de no 

percepció d’ingressos. 

3 Certificat d’empadronament actualitzat. 

Només es valoraran els mèrits al·legats que estiguin correctament acreditats. Els 

requisits per formar part d’aquest procés no es valoraran com a mèrits. 

Fase 3: Entrevista. 

Aquesta prova, que potestativament l’òrgan de selecció decidirà realitzar, no es 

considerarà eliminatòria però sí puntuable. 
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La puntuació es farà sobre un total de 5 punts i consistirà en una entrevista personal 

feta per l’òrgan de selecció, en la qual es valoraran les aptituds del candidat en relació 

amb l’especialitat professional. 

Novena: Comissió d’avaluació. 

La comissió tècnica d’avaluació estarà formada per als membres següents: 

Titulars: 

- Secretaria de la corporació o persona que designi. 

- Tècnica de Promoció Econòmica 

- Administrativa del Servei RRHH 

Podran formar part de la comissió amb veu però sense vot els/les assessors/es que 

aquest òrgan consideri. 

Un dels membres designats realitzarà les funcions de secretari/a. 

Desena: Constitució de la borsa 

Un cop finalitzada l’avaluació dels/de les aspirants i establerta la puntuació final, la 

Comissió de valoració publicarà, la relació de persones aptes per ordre de puntuació 

final. 

Onzena: Contractació de personal 

A la vista de la proposta de la Comissió d’avaluació, de la documentació presentada 

per l’aspirant, així com la valoració de mèrits pertinent, sempre que siguin conformes 

al que disposen aquests requisits, el/la president/a de la Corporació resoldrà 

motivadament el procés selectiu, contractant a l’aspirant amb major puntuació. 

Al tractar-se de contractacions temporals, un dels requisits necessaris per realitzar-

la és que l’aspirant no hagi estat contractat en un període de 30 mesos, un termini 

superior a 24 mesos, segons estipula el Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de L’Estatut dels Treballadors. 

En els supòsits que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, l’ordre 

s’establirà atenent al criteri de major puntuació a l’entrevista, en cas de que la 

comissió d’avaluació decidís realitzar-la. En cas de no realitzar-se, o de mantenir-se 

l’empat amb l’entrevista, l’ordre s’establirà atenent al criteri de major puntuació en 

la valoració de mèrits professionals de l’aspirant, recollits a la base vuitena, fase 2, 

punt 1, lletra a. 

En cas que les vacants existents no es puguin cobrir amb les persones que hagin 

participat al procés i hagin resultat aptes, aquestes podran ser cobertes per altres 

aspirants proposats pel SOC o es podran deixar desertes. 

Les contractacions que es produeixin fruit d’aquest procés de selecció, restaran 

condicionades al compliment de tots el requisits establerts a les bases, i a la resolució 

de l’òrgan subvencionador pertinent, i en últim terme, a la validació i ratificació per 

part de l’ens subvencionador. 

Dotzena: Període de prova 

La persona aspirant que sigui finalment contractada haurà de superar un període de 

prova segons normativa d’aplicació vigent. 

El període de prova restarà interromput en les situació d'incapacitat temporal, 

maternitat, adopció o acolliment i vacances, que afectin al personal en període de 

prova. 
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Tretzena: Constitució de la borsa de treball 

Finalitzat el procés selectiu es procedirà a la creació d’una borsa de treball, exclusiva 

per aquesta ordre, la qual tindrà com a únic objectiu que els candidats aptes que no 

hagin estat contractats, restin com a suplents de les possibles vacants que es puguin 

originar fruit de les contractacions previstes en aquest programa segons ordre de 

puntuació 

Catorzena: Exclusió del Programa 

1. Els aspirants seran exclosos del Programa en els supòsits següents: 

 

- No superació del període de prova establert al contracte de treball. 

- Sanció per falta disciplinària greu o molt greu. 

- Informe desfavorable emès pel responsable del servei. 

- Els/les aspirants que, estant contractats per l’Ajuntament, sol·licitin la 

baixa voluntària. 

- Quan dins del termini fixat, excepte casos de força major, no es 

presenti la documentació 

- acreditativa dels requisits exigits en aquestes bases, o de l’examen de 

la mateixa es 

- comprovi que l’aspirant els incompleix. 

- Quan l’empleat no es presenti a treballar el dia establert en el contracte 

de treball, excepte casos de força major, els quals s’hauran d’acreditar 

documentalment i s’haurà d’emetre informe per part del/ls 

responsables del centre de treball. 

Quinzena: Disposició final 

La duració dels contractes dependrà de l’òrgan que el subvenciona, i en tot cas, el 

contracte es farà efectiu en funció de la disponibilitat pressupostaria i els terminis 

establerts en la RESOLUCIÓ TSF/1779/2018. 

La constitució definitiva d’aquesta borsa quedarà condicionada a la recepció de la 

resolució d’aprovació de la subvenció del programa Joves en Pràctiques, per part del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, segons l’Ordre TSF/115/2018 i la Resolució 

TSF/1779/2018. 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
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